
de ongeluckige voyagie van het schip
batavia*

Texel, oktober 1628. Het retourschip Batavia heeft enige tijd op de
Rede van Texel voor anker gelegen, wachtend op een gunstige wind
om uit te varen. Het schip was kort tevoren gebouwd op de scheeps-
werf van de Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Van-
uit Amsterdam had men het naar Texel gebracht, waar de handels-
waar, passagiers en bemanning aan boord waren gekomen. Het schip
lag nu gereed voor de verre reis naar de stad Batavia, de hoofdvesti-
ging van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op het eiland Java,
het huidige Jakarta. 

Dan, op 29 oktober 1628, geeft commandeur en voc-opperkoopman
Francisco Pelsaert het teken de zeilen te hijsen en het anker te lichten.
De eerste reis van het schip Batavia naar het Verre Oosten kan beginnen.
Als de Batavia van de rede van Texel vertrekt, heeft zij ruim driehonderd
opvarenden aan boord die aan het begin staan van een acht maanden
durende reis. Zij hebben nog 18.000 zeemijlen voor de boeg, voordat
zij het einddoel zullen bereiken. Sommigen onder de opvarenden zoeken
het avontuur en willen de routine van het dagelijks leven aan wal ont-
vluchten. Anderen zijn de schulden boven het hoofd gegroeid en vinden
de ontberingen op een schip draaglijker dan een armoedig bestaan thuis.
Maar allen hopen op een voorspoedige reis en bidden dat het schip
Batavia hen veilig naar de eindbestemming zal brengen. Maar, helaas,
zeven maanden na het vertrek zou van de trotse Oost-Indiëvaarder niet
veel meer over zijn. 

In de nacht voor de noodlottige gebeurtenissen, op 4 juni 1629, stond de
schipper, Adriaen Jacobszoon uit Durgerdam, op wacht. De reis was tot
dan toe voorspoedig verlopen. De Batavia had Kaap de Goede Hoop
aangedaan, waarna door de schipper en zijn stuurlieden een oostelij-
ke koers werd aangehouden. De gevaarlijke riffen voor de kust van
het Zuidlandt (=Australië), waar iedere schipper voor beducht moest
zijn, waren volgens Adriaen Jacobszoon nog ver weg. Het op-lichten-
de schuim in de verte hield hij dan ook voor een weerkaatsing van het
maanlicht. Nog voordat hij zou worden afgelost, rukte echter een
enorme klap alle opvarenden uit hun slaap. De schipper had een grote
vergissing gemaakt: het schip had te lang een oostelijke koers aangehou-
den en was op de gevreesde ‘Houtman Drooghten’ gelopen. Tot over-
maat van ramp stak er ook nog een storm op, waardoor het schip keer
op keer tegen het rif werd gestoten. Tegen dit natuurgeweld was geen
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↑ Op 20 maart 1602 werd de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie

(VOC) opgericht. Deze handels-

maatschappij verkreeg van de Staten-

Generaal een z.g. octrooi, waarin de

overdracht van een aantal soevereine

rechten werd geregeld. De Compag-

nie mocht verdragen sluiten met

Aziatische vorsten, oorlog voeren,

soldaten in dienst nemen en forten

bouwen. Bovendien verkreeg de

Compagnie het monopolie op alle

handel ten oosten van Kaap de Goede

Hoop. De VOC zou uitgroeien tot

een reusachtig bedrijf met vele 

duizenden werknemers en tot 1799

blijven bestaan.

→ Specerijen vormden in de 17de

eeuw het belangrijkste handels-

product van de VOC. Vooral foelie

en nootmuskaat (afbeelding),

afkomstig van de Molukken, waren

in Europa zeer gewild. De retour-

schepen van de Compagnie keerden

doorgaans afgeladen met specerijen

terug uit Indië. De VOC maakte

reusachtige winsten op deze produc-

ten. Ook het retourschip Batavia

was bestemd om ooit rijkbeladen

terug te keren uit de Oost...

↑ Navigatie op volle zee was in de

17de eeuw een moeilijke zaak. De

stuurlieden beschikten over niet al te

nauwkeurige zeekaarten, over kom-

pas, astrolabium en een log. Men voer

op gegist bestek en het exact bepalen

van de positie was niet mogelijk.

Pas na de invoering van precisie-

instrumenten om de tijd te meten,

kwam dit, op het einde van de 18de

eeuw, binnen bereik van de scheeps-

stuurlieden.

* De inhoud van dit hoofdstuk is deels ontleend aan ‘Batavia. De terugkeer van een retourschip’,

door P. Gretler, R. Parthesius, A. van der Zee, Den Haag, 1991.



schip bestand: enkele uren na de stranding brak de achtersteven van de
Batavia af en kon het water ongehinderd het ruim binnendringen.

Het werd de hoogste tijd om de opvarenden in veiligheid te brengen.
In de buurt van het wrak lagen verschillende eilandjes die bij vloed niet
onderstroomden. Met de sloep en een kleinere boot werden de schip-
breukelingen aan land gebracht. Pelsaert was degene die verantwoorde-
lijk was voor het welzijn van bemanning en passagiers van de Batavia.
Als opperkoopman was het bovendien zijn voornaamste taak om de
materiële belangen van de voc te behartigen. Aan boord bevonden zich
kostbare goederen zoals de geldkisten en het kistje met de juwelen waar-
mee de Compagnie de aankopen van haar handelswaar wilde betalen. 

Aan boord van een Oost-Indiëvaarder, waar ruim driehonderd mensen
maandenlang samen moesten leven en werken, was het van groot belang
dat er een strakke hiërarchie en strenge tucht heerste. Pelsaert was tegen
deze taak niet goed opgewassen geweest. Gedurende de reis had hij
vaak ziek in zijn kooi gelegen, zodat hij veel aan de schipper en zijn
andere ondergeschikten had moeten overlaten. Ook toen het erop
aankwam, had hij zich geen doortastend gezaghebber getoond. Zo had
zich al voordat het schip Kaap de Goede Hoop bereikte een incident
voorgedaan. De schipper had namelijk zijn oog op de passagiere Lucre-
tia Jans laten vallen. Deze Lucretia was echter niet gecharmeerd van
de avances van Adriaen Jacobszoon en had hem afgewezen. De schipper
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↓ Van de Batavia zijn geen afbeel-

dingen bekend. Deze gravure uit het

boek ‘De Ongeluckige Voyagie’ moet

weliswaar de Batavia voorstellen,

maar kan evengoed betrekking 

hebben op een willekeurige Oost-

Indiëvaarder.

↑ De handtekening van Francisco

Pelsaert, waarmee hij de proces-

stukken en zijn scheepsjournaal

heeft ondertekend. Zijn –ver-

meende– portret werd door

Drake-Brockman op een 17de-

eeuwse gravure aangetroffen.
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de scheepsramp wachtte een onzekere toekomst. Het weinige regen-
water dat in zeildoeken kon worden opgevangen, moest onder de vele
schipbreukelingen worden verdeeld. Ander drinkwater was er niet op
de eilanden. Met wat er aan hout en ander materiaal aan land was ge-
spoeld, bouwden de overlevenden zo goed en zo kwaad het ging hutten
die hen moesten beschermen tegen zon en regen. 

Onder de schipbreukelingen bevond zich een groot aantal passagiers,
zoals het achtkoppige gezin van de predikant Gijsbert Bastiaensz, en
de vrouwen en kinderen van soldaten en hogere bemanningsleden.
Lucretia Jans, de vrouw die door de schipper werd belaagd, had de
lange zeereis ondernomen om in het huwelijk te treden met een onder-
koopman in Batavia voor de Compagnie. Er waren doorgewinterde
matrozen bij maar ook scheepsjongens die voor het eerst naar zee
waren gegaan; soldaten voor de stad Batavia, hogere officieren en
ambachtslieden. 

De dag na de stranding ging onder leiding van Francisco Pelsaert een
groepje met de sloep op zoek naar water. Behalve wat brak water op
omliggende eilanden en een kortstondige ontmoeting op het vaste
land met Australische aborigines, leverde deze zoektocht niets op.
Geconfronteerd met tegenzittende wind besloten de inzittenden van
de boten niet terug te keren naar de eilanden, maar de lange en
gewaagde reis naar Java te ondernemen. Zij wisten dat hulp vanuit
Batavia de enige redding zou kunnen zijn voor de achtergeblevenen.
Het lukte Francisco Pelsaert en 48 medereizigers de lange tocht met
de sloep af te leggen en de stad Batavia te bereiken, waar hij verslag
deed van de stranding aan Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon
Coen. Deze zorgde voor een schip, de Saerdam, waarmee Pelsaert
terug kon varen naar de plaats des onheils. Ruim twee maanden later
keerde de opperkoopman terug bij de eilanden. Voor velen kwam de
redding echter te laat. Niet het gebrek aan water had hun einde ver-
oorzaakt, als wel de moorddadige chaos die er heerste. In de tussen-
tijd had de onderkoopman Jeronimus Corneliszoon zich namelijk als
leider ontpopt van een muitende bende en met een stel soldaten en
bemanningsleden een waar schrikbewind uitgeoefend. Toen Pelsaert
de eilanden bereikte, hadden de muiters al 120 doden, onder wie
vrouwen en kinderen, op hun geweten. 

Slechts een groep soldaten op een ander eiland, onder leiding van
Wiebe Hayes, had weerstand weten te bieden aan de muiters en kon
de op de Saerdam terugkerende Pelsaert tijdig waarschuwen. Gewapen-
derhand overwon Pelsaert en nam de bende gevangen. Hij verhoorde

nam daarna wraak door het scheepsvolk zodanig op te stoken dat een
groep matrozen Lucretia uit bed sleurde en molesteerde.

Francisco Pelsaert was van deze daad op de hoogte geweest, maar met
slechts enkele vermaningen aan het adres van de schipper had hij de
zaak afgedaan. Zijn slap optreden wreekte zich uiteindelijk bij de
stranding van de Batavia. Toen Pelsaert een groep soldaten en matrozen
opdracht gaf de lading en contanten uit het wrak te bergen, weigerden
zij dit botweg. Zij zagen hun kans schoon en gingen zich liever te buiten
aan de jenever en wijn, dan dat zij hun leven waagden voor het bergen
van de lading. 

Het ontbrak Pelsaert aan gezag om deze ‘godloosen ongeregelden
hoop’, weer in het gareel te krijgen. De balans van de ramzalige dag
was droevig: van de 341 opvarenden waren er veertig in de branding
verdronken. 220 schipbreukelingen hadden het er voorlopig levend
van afgebracht en konden met slechts 20 vaten brood en enige tonnetjes
water worden overgebracht naar twee eilanden. De rest van de beman-
ning, onder wie de onderkoopman Jeronimus Corneliszoon, bevond
zich, al dan niet dronken, nog steeds op het wrak. De overlevenden van

98

↑ Bewindhebbers van de VOC-

kamer Hoorn bijeen. Het ‘kasboek’

ligt voor hen op tafel. Elk van de zes

VOC-kamers zond afgevaardigden

naar het centrale bestuur van de

VOC, dat, naar het aantal leden, de

Heeren Zeventien genoemd werd.

(Schilderij J. de Baen, 1682, West-

fries Museum, Hoorn)

↑ Het astrolabium is een belangrijk

navigatie-instrument in de 17de eeuw

en de voorloper van de sextant. Door

midden op de dag de zonnestand te

meten kan op de schaal de bijbeho-

rende breedtegraad worden afgelezen.

Dit astrolabium werd door de Austra-

lische archeologen op het wrak van

de Batavia aangetroffen. Het jaartal

‘1628’ staat op de achterzijde inge-

graveerd. (WA Maritime Museum,

Fremantle)



persoonlijk de muiters en getuigen. Door martelingen en confrontaties
kwam hij te weten wat zich tijdens zijn afwezigheid had afgespeeld.
Zo bleek dat de hoogbootsman en de schipper al tijdens de reis van
plan waren geweest te muiten en daartoe voorbereidingen hadden
getroffen. Zij hadden alleen nog naar een goed moment gezocht om
toe te slaan. Anderen, onder leiding van Jeronimus Corneliszoon,
hadden tenslotte de plannen van de schipper en hoogbootsman uitge-
voerd toen het schip eenmaal gestrand was. Het was de bedoeling van
de muiters geweest een voorbijkomend schip te kapen en als piraten
of in dienst van Spanje hun brood te verdienen. 

De straffen voor de moord op zovele onschuldigen en voor de muiterij
waren niet mis. De aanvoerder Jeronimus Corneliszoon en zeven van
zijn handlangers kregen de strop. Van de grootste misdadigers hakte
de beul voor de voltrekking van het doodvonnis eerst nog de handen
af. Anderen werden veroordeeld tot straffen als kielhalen of zweep-
slagen. Twee muiters werden op de terugtocht naar Batavia op het vaste
land van Australië aan hun lot overgelaten en kunnen we beschouwen
als de eerste, zij het onvrijwillige, Europese immigranten.

Van de 341 opvarenden hebben uiteindelijk 68 mannen, 7 vrouwen
en 2 kinderen de ramp overleefd. Pelsaert werd later benoemd in een
hoge functie in Batavia, maar lang heeft hij niet van zijn promotie
kunnen genieten. In 1630 overleed hij op 35-jarige leeftijd. Zijn scheeps-
journaal en het verslag van het tegen de muiters gevoerde proces zijn
echter bewaard gebleven. De reis van de Batavia en de daarop volgende
rampspoed aan de westkust van Australië ging de geschiedenis in als
de ‘Ongeluckige voyagie van ’t schip Batavia nae de Oost–Indien’.

Hoewel het schip Batavia geen lang leven beschoren was geweest,
bleef het verhaal van de schipbreuk en de moordpartijen daarna in de
overlevering voortleven. Al in 1647 verscheen een met gravures geïl-
lustreerd boekje, gebaseerd op Pelsaerts scheepsjournaal, waarin de
gruwelijkheden uitvoerig werden beschreven. Ook in later jaren dook
het verhaal van de ‘Ongeluckige Voyagie’ telkens weer op. Het feit
dat er ooit, in de buurt van de Houtman Abrolhos, een Hollands schip
genaamd Batavia was vergaan, raakte zo nooit echt in de vergetelheid.
De exacte ligging van het wrak werd echter pas ontdekt nadat een
Australische historica, Henrietta Drake-Brockman, nauwkeurig het
journaal van Pelsaert had bestudeerd. Op haar aanwijzingen ontdekten
duikers uiteindelijk in 1963 het wrak bij Morning Reef op de Wallabi-
eilandengroep, een onderdeel van de Abrolhos. Na zorgvuldig archeolo-
gisch onderzoek van de wrakplaats slaagde men erin resten en voor-
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←↑ De sloep van de Batavia, zoals

gebouwd op de Bataviawerf in 1988.

Met een dergelijk vaartuig moet Pel-

saert de tocht van bijna 3000 kilo-

meter naar Batavia op Java hebben

afgelegd. De sloep is voorzien van

een traditioneel spriettuig.

←↓ In het West-Australisch Maritiem

Museum in Fremantle staat een

groot deel van de wrakvondsten van

de Batavia tentoongesteld. Een deel

van het schip, de achtersteven en de

spiegel, is zorgvuldig opgebouwd.

De Batavia had als ballast een grote

hoeveelheid stenen aan boord,

bedoeld om als poort voor de stad

Batavia te dienen. Ook deze poort is

in het museum gereconstrueerd.

(Pat Baker, WA Maritime Museum)



werpen bloot te leggen. Veel was er niet over van het schip: slechts een
gedeelte van het achterschip kon worden geborgen. Ook werd een
aantal kanonnen, gebruiksvoorwerpen en wat kleine handelsgoederen
gevonden. De ballast, een grote hoeveelheid stenen bedoeld voor een
stadspoort voor Batavia, werd eveneens opgedoken van de zeebodem.
Al deze vondsten hebben na conservering een plaats gekregen in ver-
schillende musea aan de Australische Westkust, in Fremantle en in
Geraldton. Ook werden enkele macabere bewijzen gevonden van de
muiterij, zoals de schedel van een jongeman, waarop de sporen van
bijlslagen nog te zien waren. Het archeologisch onderzoek bevestigde
zo het drama uit 1629. 

Plannen voor reconstructie
Omdat wrakken zelden een compleet beeld van een schip geven, wordt
de nieuwsgierigheid naar hoe zo’n schip er in zijn geheel uit heeft gezien
des te sterker geprikkeld. Een van de mensen die hierdoor gefascineerd
werden was de Nederlandse scheepsbouwer Willem Vos. Hij liep al in
de jaren ’70 met plannen rond om zo nauwkeurig mogelijk een Oost-
indiëvaarder uit de zeventiende eeuw op ware grootte te herbouwen,
met het oogmerk zo’n schip eens in zijn totaliteit te kunnen laten zien.
Uiteindelijk viel zijn keuze op de Batavia, het schip met de legendarische
naam. 
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↓ Gravures uit de editie van ‘De

Ongeluckige Voyagie’ van Joost

Hartgers uit 1647. Dit populaire

‘stripverhaal’ hield de herinnering

aan de ramp met de Batavia levend.

(Universiteitsbibliotheek,

Amsterdam)

→ Het grote plechtanker van de

Batavia bevindt zich tot op de dag

van vandaag nog op de wrakplaats

nabij Beacon Island en markeert de

plaats waar de Batavia op 4 juni

1629 is vergaan.(Pat Baker, WA

Maritime Museum)



vinden we ‘Amsterdam Eiland’. Vóór Australië,
ook weer bij een ‘Abrolhos’ genoemde eilanden-
groep, de ‘Houtman Abrolhos’, moest dan een
noordelijke koers worden aangehouden en
bereikte men het eiland Java. Niet alle schepen
voeren naar Java; de voc had vele vestigingen
in Azië; Ceylon, India en Perzië behoorden ook
tot de reisdoelen.

De terugreis vanuit Indië naar patria verliep
iets anders, omdat men op de Indische Oceaan

van de aflandige moessonwinden moest profite-
ren. Dat maakte de tocht wel riskanter, want
hoe dichter men langs de kust voer, des te gro-
ter de kans was op piraten of vijandelijke sche-
pen. De Batavia is vergaan op 4 juni 1629 op
een van eilanden van de ‘Houtman Abrolhos’.
Dit eiland werd door de toenmalige beman-
ning ‘Batavia's Kerkhof’ gedoopt en heet
tegenwoordig Beacon Island. De wrakplaats
van de Batavia is gelegen aan de zuidzijde van
Beacon Island op 28° 30' ZB en 113° 47' OL.

de zeilroute naar indië
Na vertrek van de Rede van Texel of van de
Rede van Vlissingen voeren de schepen van de
VOC eerst door het Kanaal (‘de Hoofden’) en
over de Atlantische Oceaan tot aan de Azoren.
Daar werd de Noordoost Passaat opgepikt.
Tussen moeilijke windstiltegebieden (de ‘dol-
drums’ of ‘paardebreedten’) volgde men een
smalle strook, het ‘wagenspoor’ tot bij de Zuid-
Amerikaanse kust. Bij de eilandengroep de
Abrolhos (Portugees voor ‘Hou je ogen open’)

moest men de steven wenden. Vandaar voer
men zuidoostwaarts naar Kaap de Goede
Hoop. Daar werd de haven binnengelopen
voor vers water.

Vanaf de Kaap voer men pal oostwaarts, onge-
veer langs de 38ste breedtegraad (de z.g. Brou-
wersroute, genoemd naar Hendrik Brouwer die
deze route in 1613 bevoer), waar altijd een ste-
vige westenwind waait en ook de zee-stroming
oostwaarts is. Halverwege de Indische Oceaan
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Wagenspoor

Kaap de Goede Hoop Batavia’s Kerkhof

Batavia



de herbouw van een oostindiëvaarder

Lelystad, 4 oktober 1985. Aan de Oostvaardersdijk in Lelystad ging
de herbouw van de Batavia van start met het leggen van de kiel op 
4 oktober 1985. Bij deze ambachtelijke reconstructie van een 17de-
eeuwse Oostindiëvaarder vormden historische gegevens de leidraad.
Historisch onderzoek, ambacht en bouwtechnisch experiment zijn
daarbij steeds hand in hand gegaan. Voordat de eerste spijker werd
geslagen moest er heel wat werk worden verzet. Er moest studie verricht
worden naar de traditionele houtbouw in Nederland en naar de bij-
zondere kenmerken van Oostindiëvaarders in de 17de eeuw. Om de
bouwers van de Batavia van zo veel mogelijk historische informatie te
voorzien werd en wordt daarom op de werf veel historisch onderzoek
verricht. Aan de bouw van de Batavia is in de loop der jaren gemiddeld
door ruim vijftig jongeren tegelijk gewerkt in het kader van een oplei-
ding tot ambachtelijk (restauratie–)timmerman. In tien jaar tijd ver-
anderde het resultaat van deze arbeid van niet meer dan een staketsel
in het polderland tot een volwaardig schip. Op 7 april 1995 werd de
Batavia officieel gedoopt door Koningin Beatrix en te water gelaten.

de batavia: een voc-retourschip 
Met zijn lengte van 160 Amsterdamse voet (45,28 m ) van steven tot
steven behoorde de Batavia tot de grootste schepen van haar tijd.
Door de handelsvaart van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op
Azië was er behoefte gekomen aan speciaal voor deze taak berekende
schepen. In de loop der tijd ontstond zo een aantal scheepstypen. De
Batavia behoorde tot de zogeheten retourschepen, speciaal bestemd
voor het vervoer van goederen en personeel tussen Nederland en Azië.
Dit soort schepen moest dan ook in de eerste plaats groot zijn, om veel
vracht te kunnen bergen, en daarbij in staat om zelfstandig de lange
reis van bijna een jaar te ondernemen. Er waren tal van voorzieningen
nodig om een bemanning van 200 tot 300 koppen onder te brengen en
te voeden. Omdat het schip zichzelf en de belangen van de voc moest
kunnen verdedigen was het uitgerust met een vrij zware bewapening.
Deze kenmerken van een Oostindiëvaarder bepaalden uiteindelijk de
vorm, indeling en uitrusting van het schip.

wetenschap & ambacht 
Toen het besluit was gevallen om een 17de-eeuws voc-retourschip te
gaan bouwen, deed zich een probleem voor. Hollandse scheepsbouwers
in de 17de eeuw bouwden hun schepen namelijk niet volgens een
gedetailleerde tekening, maar op het oog, op basis van praktische kennis
en ervaring. Van die kennis zijn ons maar mondjesmaat gegevens
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↑ Nadat Koningin Beatrix de Batavia

had gedoopt met water uit de 

Indische Oceaan, gaf bouwmeester

Willem Vos Hare Majesteit spontaan

een kus. (Glenn Wassenberg)

←↑ De bouwplaats van de Batavia in

1985. De weinige bezoekers werden

nog door scheepsbouwmeester 

Willem Vos (rechts) zelf rondgeleid.

(P. Daalderop)

←↓ Uit het bestek van de Batavia.

De constructie van de voorsteven.

(Tek. W. Vos)



aan het feit dat het schip bestuurd moet worden; de geschutspoorten
laten zien dat het verdedigbaar is. Kombuis, bottelarij, hut en kajuit
zijn de ruimtes waar de opvarenden moeten leven en werken. Ook de
minder aangename kanten van het leven aan boord van een Oost-Indië-
vaarder worden in de indeling van het schip weerspiegeld: op de
benauwde koebrug werd een honderdtal soldaten van de voc naar
Indië vervoerd bij wijze van ‘levende koopwaar’.

grondstoffen 
Net als in de 17de eeuw is voor de Batavia eikenhout het meest gebruik-
te materiaal. Nu bestaan er talloze soorten en kwaliteiten eikenhout.
Zoals in de 17de-eeuwse houthandel maakt men nu nog onderscheid
tussen krommers, sommers en knieën (rechte stukken, kromhout en
kniestukken). Het is de taak van de scheepsbouwmeester om voor elk
onderdeel een passend stuk hout te vinden. Een ambachtelijk scheeps-
bouwer kijkt in de eerste plaats naar het materiaal waar hij mee werkt:
kan ik een bepaalde balk uit die boom halen, of niet? Moet ik wachten
op een geschiktere boom, of zal ik mijn plannen aanpassen? Voor de
Batavia kon Willem Vos terecht in enkele bossen in Denemarken, waar
Europees eiken van een uitstekende kwaliteit en in voldoende variëteit

overgeleverd, omdat de scheepsbouwers zelf nauwelijks hun kennis
hebben opgeschreven. Wil men nu een authentieke Oostindiëvaarder
bouwen, dan zal men ook die ambachtelijke kennis uit de 17de eeuw
weer moeten beheersen. Daarom noemen we de Batavia geen replica,
maar een reconstructie: zowel schip als bouwproces zijn een benadering
van de 17de-eeuwse werkelijkheid. Dit gegeven leidde tot een unieke
samenwerking tussen wetenschap en ambacht. Gedurende het bouw-
proces werd voortdurend geëxperimenteerd met mogelijke oplossingen
voor bepaalde constructieproblemen. Soms leverde een historische of
archeologische bron het antwoord op een bepaalde vraag, soms uit-
sluitend de ambachtelijke logica, maar doorgaans een combinatie van
die twee. Of iets in de praktijk ook echt werkt, vormt de uiteindelijke
toets van deze historisch-ambachtelijke benadering. 

scheepsvorm
Het grootste probleem waar men in de 17de eeuw bij het bouwen van
steeds grotere schepen voor kwam te staan was de sterkte van de con-
structie. Door de enorme krachten die tijdens het varen worden uitge-
oefend hebben grote schepen de neiging om na verloop van tijd bij
voor- en achterschip door te zakken. Men spreekt dan van een kat-
tenrug. De Hollandse scheepsbouwers van de 17de eeuw losten dit op
door het voor- en achterschip hoog op te laten lopen en met rechte

dekken te verbinden. Het schip
werd zo als het ware ‘opge-
spannen’, waardoor het een
grotere stijfheid kreeg. Deze
gebogen vorm, de zeeg, is een
typisch kenmerk van Hollandse
schepen als de Batavia. In de
dwarsdoorsnede zien we een
tweede kenmerk van Hollandse
schepen. De platte vorm van
het vlak geeft het schip over-
dwars een grote stijfheid en

houdt bovendien de diepgang beperkt. Dit laatste was belangrijk met
het oog op de vele ondiepten in de Hollandse wateren.

indeling van het schip 
Allereerst is de Batavia natuurlijk een vaartuig, wat betekent dat het
schip voorzien is van masten, zeilen en een stuurinrichting. We kunnen
het retourschip daarnaast ook beschouwen als de combinatie van een
pakhuis, een fort en een leefgemeenschap. Op onze gang door het schip
komen we die functies telkens weer tegen: de stuurplecht herinnert ons
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↑ Afbeeldingen van vroege retour-

schepen zijn zeldzaam. Deze gravure

van De Salamander door Reinier

Nooms (1637) is belangrijk omdat

hij een nauwkeurig beeld verschaft

hoe dit schip er heeft uitgezien. De

Salamander had dezelfde afmetin-

gen als de Batavia.

↑ Hout en ijzer zijn belangrijke

grondstoffen. Boven: de houtopslag

van de Bataviawerf, waar altijd vol-

doende variëteit in vormen te vinden

is. Onder: een gietijzeren kanon op

een rolpaard.



verkrijgbaar is. Ruim 1800 m3 eikenhout werd aangekocht; eenmaal
verzaagd blijft daar netto zo’n 800 m3 van over. Voor masten en dekken
wordt het lichtere grenen, hout van de grove den gebruikt, voornamelijk
afkomstig uit het Zwarte Woud. Behalve hout zijn er nog andere
grondstoffen gebruikt voor de bouw van het schip. In de tuigage is liefst
21 kilometer henneptouw verwerkt. Uit Schotland werd canvas
betrokken voor de 1180 m2 zeildoek.

geschut 
Oostindiëvaarders waren in het algemeen zwaarbewapende schepen,
die het tegen oorlogsschepen, concurrenten en piraten op moesten
kunnen nemen. De Batavia van 1628 voerde 32 kanonnen, waaronder
24 gietijzeren stukken. Kenmerkend voor 17de-eeuwse schepen is de
grote variëteit in grootte en vorm van het geschut, doordat de kanonnen
her en der door de Compagnie werden aangekocht. In samenwerking
met de archeologen van het Maritime Museum in Fremantle (Australië),
die de oorspronkelijke kanonnen hebben geborgen, zijn van de
kanonnen van de Batavia heel precieze tekeningen vervaardigd. Ook
het geschut van een ander geborgen voc -schip, de Mauritius, diende
tot voorbeeld. Op deze manier zijn met medewerking van een grote
ijzergieterij 24 replica’s tot stand gekomen van 8 verschillende modellen
en 7 kalibers. Deze kanonnen worden regelmatig –met los kruit–
afgevuurd door de kanonniersploeg van de werf. De rolpaarden
waarop het geschut aan boord staat opgesteld zijn in de eigen werk-
plaats vervaardigd aan de hand van historische voorbeelden.

beeldsnijwerk
Onder leiding van meester-beeldsnijder Cees van Soestbergen is door
een kleinere groep gewerkt aan het beeldsnijwerk. Zeventiende-eeuw-
se schepen waren rijk versierd met beeldsnijwerk om vriend en vijand
te imponeren. We vinden dit snijwerk op velerlei plaatsen, maar voor-
al aan de achterzijde van het schip. De meer dan 100 beelden zijn van
Deens eikenhout en worden zoveel mogelijk uit één stuk gesneden.
Daarna worden ze in lijnolie gedrenkt om uitdrogen te voorkomen.
Er heeft diepgaand (kunst-)historisch onderzoek plaatsgevonden naar
vorm en inhoud van het beeldsnijwerk. De stijl van de beelden is die
van de noordelijke Renaissance, zoals die in de Nederlanden tussen
1550 en 1630 werd toegepast. De beelden zijn veelkleurig geschilderd,
zoals gebruikelijk in die tijd.

Aan de spiegel is het snijwerk opgebouwd rond het thema ‘Batavia’.
In de 17de eeuw trok men namelijk een historische parallel tussen de
opstand van de Bataven tegen de Romeinen in het jaar 69 en de
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↑ Een knecht. Knechten zijn stand-

blokken die bij de mast staan en

gebruikt worden bij het hijsen en

strijken van de stengen en ra’s. Ze

zijn voorzien van een mannenhoofd

dat veelkleurig geschilderd is.

↓ Een van de groteske maskers.

Deze maskers zijn een typerend

onderdeel van de beeldsnijkunst uit

de late Renaissance.

↑ De Batavia is in april 1995 te

water gezet in een droogdok in

Amsterdam-Noord. Daarna is

het schip teruggesleept naar

Lelystad. (Jaap Roskam)



opstand van de Nederlanders tegen Spanje gedurende de Tachtigjarige
Oorlog. Midden op de spiegel vinden we aan bakboord de beelden
van Julius (Claudius) Civilis, de legendarische leider van de Bataven,
en zijn medestrijder Brinio. Aan stuurboord staan de beeltenissen van
Willem van Oranje, de leider van de Nederlandse opstand, en diens
zoon Maurits. Direct onder deze grote beelden is een serie van twaalf
Bataafse krijgers aangebracht. Behalve deze themabeelden bevinden
zich ook allerlei typische ornamenten uit de Renaissance op het schip,
zoals de groteske maskers en de tritonen. Voor, op het puntje van het
galjoen, houdt de Hollandse leeuw de blik op de horizon gericht.

tuigage
Het touwwerk is voor een belangrijk deel gemaakt van langvezelig
hennep (Cannabis sativa), dat op een lijnbaan elders in Nederland is
geslagen. Omdat hennep een natuurprodukt is, is het noodzakelijk
dat het door een reeks bewerkingen wordt beschermd tegen weers-
invloeden. De laatste paar jaar zijn onder meer om veiligheidsredenen
delen van de hennep tuigage vervangen door een duurzamer materiaal.
Voor de tuigage maken we een onderscheid tussen lopend en staand
want. Met het staande want worden de masten vastgezet, in de lengte
door stagen, in de breedte door wanten. Het touwwerk voor want en
stagen wordt ter bescherming met zeildoek en dunner henneptouw
bekleed en daarna met zogeheten Stockholmer teer ‘gelapzalfd’. Met
het lopend want bedoelen we al het touwwerk dat door blokken met
schijven heenloopt en onder andere wordt gebruikt voor de bediening
van de zeilen. Het dikste touw aan boord is het grootstag, dat een
doorsnede van 144 millimeter heeft. De totale lengte van al het touw-
werk aan boord van de Batavia bedraagt 21 kilometer.

blokken
Ten behoeve van de tuigage zijn ongeveer 500 blokken nodig, als verbin-
ding tussen het touwwerk en de scheepsconstructie. Ook de rolpaarden,
de affuiten voor het geschut, worden met touwwerk en zo’n 250 blok-
ken bediend. Daarnaast beschikt het schip uiteraard over voldoende
reserveblokken. De meeste blokken voor het lopend want hebben
schijven van pokhout, een ook in de 17de eeuw gebruikte houtsoort
met zelfsmerende eigenschappen uit Guyana. Andere blokken hebben
bronzen schijven. Blokken voor het staande want hebben geen schijven,
maar drie of meer gaten en worden jufferblokken genoemd. Al deze
blokken zijn gemaakt van het taaie essenhout. Het grote kardeelblok,
het blok waarmee het zeil aan een ra wordt gehesen en gestreken, is
van eikenhout. 
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← Het verdek van de Batavia in

aanbouw. Twee van de drie masten

zijn reeds geplaatst.

↓← Het pasmaken van een kniestuk

door een van de scheepstimmerlieden.

↓→ Scheepsbouwmeester Willem

Vos was vanaf het begin in 1985 tot

aan 2001 de drijvende kracht van de

Bataviawerf. Sindsdien heeft hij zich

wat meer op de achtergrond opge-

steld.
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voc-retourschip batavia

Gebouwd volgens een resolutie van de Heeren Zeventien, van 17 maart 1626.

Lengte over stevens 45,30 m

Lengte over alles 56,60 m

Wijd binnen de huid 10,50 m

Maximale diepgang 5,10 m

Hoogte grote mast 55,00 m

Leeg gewicht 650 ton

Ballast 220 ton lood

Bewapening 24 gietijzeren kanons

Zeiloppervlak 1180 m2

Totale lengte tuigage 21 kilometer

Aantal opvarenden (1628) 341

1. Ruim 10. Kampanjedek

2. Koebrug 11. Bak

3. Overloop 12. Bakdek

4. Verdek 13. Galjoen

5. Stuurplecht 14. Boegspriet

6. Kajuit 15. Fokkemast

7. Hut 16. Grote mast

8. Bovenhut 17. Bezaansmast

9. Halfdek 18. Vlaggenstok
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de zeilen van voc-retourschip batavia

Schoverzeil of Grootzeil
Wordt gevoerd als onderste zeil aan de grote mast, aan de grote ra
Fok    b1 Bonnet van de fok
Worden gevoerd als onderste zeil aan de fokkemast, aan de fokkera
Bezaan  c1 Bonnet van de bezaan
Worden aan de bezaansmast langsscheeps gevoerd aan de bezaans-
roede als ‘latijnzeil’ 
Blinde
Wordt gevoerd onder de boegspriet aan de blinde-ra 
Grootmarszeil
Wordt gevoerd aan de grote mast, aan de grootmarse-ra 
Voormarszeil
Wordt gevoerd aan de fokkemast, voormarse-ra 
Grootbramzeil
Wordt als bovenste zeil gevoerd aan de grote mast, aan de groot-
bram-ra 
Voorbramzeil
Wordt als bovenste zeil aan de fokkemast gevoerd, aan de voor-
bram-ra 
Bovenblinde
Wordt gevoerd aan de bovenblindera aan de blinde steng, op het
einde van de boegspriet; kleinste en lichtste zeil van de Batavia 
Kruiszeil
Wordt gevoerd aan de bezaansmast. Heeft als enige zeil zowel een
ra aan de bovenzijde (kruisra), als aan de onderzijde (begijnera) 
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e

f

g

h

i
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de spiegel van voc-retourschip batavia

1. Romp 10. Fries met troniën

2. Spiegel met geschutspoorten 11. Grote cartouche met stads-

3. Holle wulf wapen Amsterdam

4. Groteske maskers 12. Draperie met putti

5. Bolle wulf met VOC-medaillon 13. Staatshouten

6. Hermen (Bataafse krijgers) 14. Doorluchtig wulf met middel-

7. Slingerlijst eeuws stadswapen Amsterdam

8. Themabeelden 15. Heklantaarn

9. Tritonen op de galerijen
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twee gemakken, d.w.z. toiletten, vóór op het galjoen. De elite beschikte
over een iets luxere uitvoering in de galerijen aan weerszijden van de
kajuit.

Aan boord van voc-schepen heerste een strikte discipline en tucht.
Voor kleine vergrijpen kon men al rekenen op een strenge (lijf-)straf.
Vooral het beruchte ‘laarzen’, dat wil zeggen geselen, vond vaak plaats.
De provoost was de functionaris die de tucht moest handhaven in
naam van de scheepsraad. Het afroepen en uitvoeren van de vonnissen
gebeurde bij de grote mast. Een zware en riskante straf, waarbij men
niet zelden de dood vond, was het kielhalen. De gestrafte werd daarbij
van de grote ra geduwd en met een touw onder het schip doorgetrok-
ken. Op sommige misdrijven, zoals verraad aan de vijand, of moord,
stond de doodstraf die meestal door ophanging werd voltrokken.

Nederland in de 17de eeuw was een vroom land en het protestantisme
bloeide volop. In de geestelijke zorg aan boord van de schepen voorzag
de voc dan ook nauwgezet. Vloeken en dobbelen waren streng 
verboden, het zingen van psalmen en andere geestelijke liederen stond
in hoog aanzien. Er was altijd een predikant aan boord en het bijwonen
van de zondagse diensten was een verplichting voor alle opvarenden.
Bijbels en psalmboeken waren in ruime mate aanwezig.

de zeilen
De Batavia heeft 10 zeilen en 2 bonnetten. Zeventiende-eeuwse zeil-
tuigage heeft geen echte mogelijkheden om zeilen te reven. Een bonnet is
een strook zeildoek die met losse seizings aan het zeil is bevestigd. Als
er meer wind staat, wordt de bonnet afgenomen. Het bezaanzeil en de
fok van de Batavia hebben ieder een bonnet. Met uitzondering van de
bezaan, is de Batavia vierkant getuigd. Dat wil zeggen dat de zeilen zijn

opgehangen aan ra’s die dwars op de lengte van het schip
staan. De ra’s zijn met z.g. rakken aan de masten bevestigd
en kan men hijsen en laten zakken. De zeilen zijn vervaar-
digd van vlasdoek, waarbij de grotere zeilen van een zwaar-
dere kwaliteit zijn vervaardigd dan de kleinere. Elk zeil is
gemaakt uit stroken canvas van ca. 60 cm breed, kleden
genaamd. Met een speciale steek, de in de 17de eeuw gang-
bare ‘dubbele ronde naad’, zijn de kleden door de eigen zeil-
makers van de werf met de hand aan elkaar genaaid. Voorts
zit er aan elk zeil, om het te bedienen, nog allerlei touwwerk.

leven aan boord 
De Batavia uit 1628 had niet minder dan 341 opvarenden.
Dat waren niet allemaal bemanningsleden. Er bevond zich
een groot contingent soldaten aan boord, alsmede 38 vrou-
wen en kinderen. Al die mensen zaten dicht opeen gepakt
met weinig comfort en nog minder bewegingsruimte. Privacy
was een onbekend begrip. Tussen het scheepsvolk en de elite
van officieren en rijkere passagiers bestond in alle opzichten
een grote afstand. De elite at en dronk van een met linnen
lakens gedekte tafel in de kajuit, terwijl het volk beneden-

deks met zes man uit één houten bak moest eten. Gortepap met prui-
men, hard brood en gezouten vlees stond er doorgaans op het menu.
Het drinkwater was meestal van slechte kwaliteit, de hygiëne zorg-
wekkend. Vitaminegebrek veroorzaakte de gevreesde scheurbuik.
Geen wonder dus dat menigeen onderweg ziek werd of stierf. Het is
daarom verbazingwekkend dat nog zovelen wél de reis volbrachten
en heelhuids in Indië aankwamen, alwaar men grote kans liep alsnog
geveld te worden door malaria of gele koorts. Wie aan boord stierf,
wachtte het zeemansgraf. Het dode lichaam werd in een stuk zeildoek
genaaid en overboord gezet.

De medische zorg aan boord was in onze ogen onvoldoende, maar
gebruikelijk voor die tijd. De chirurgijn aan boord, tevens opperbar-
bier, knipte niet alleen haar, maar voerde ook aderlatingen uit. Indien
nodig kon hij ledematen amputeren. Voor de bemanning waren er
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↑ Het ruim van de Batavia. Hier

lagen op de heenreis de voorraden

en werden op de thuisreis de kostbare

goederen opgeslagen. In het ruim

bevindt zich nu ruim 300 ton ballast,

bestaand uit lood en zand.

↓ Het tuigen van schepen is zwaar

werk, waarbij men vooral geen last

van hoogtevrees moet hebben.

(Optima Foto)



batavia 1985 – 2002

korte bouwgeschiedenis
Na de kiellegging op 4 oktober 1985 door de Burgemeester van Lely-
stad, ging de bouw van de Batavia daadwerkelijk van start. Zonder
rijkssubsidie, maar met behulp van entreegelden, privé-donaties en
sponsoring werd (en wordt) de werf gefinancierd. Geruime tijd werd
het uiterlijk van de werf bepaald door de aanblik van kiel, voor- en
achtersteven. De fondsen waren immers beperkt. Het duurde tot
1988 voordat alle 72 spanten van het schip waren geplaatst, waarna
begonnen werd met het leggen van de dekken en het aanbrengen van
de huid. Eind 1991 was de opbouw van de totale romp voltooid en
waren alle masten geplaatst. Het schip was toen in feite gereed voor
tewaterlating. In 1992 werd echter besloten om het schip volledig op
de wal af te bouwen. Nadien werd vooral gewerkt aan de talloze klei-
nere onderdelen, aan de tuigage, de afwerking van het beeldsnijwerk
en de inrichting. Het bouwteam groeide in de loop van de tijd van zes
man in 1985 tot ruim 55 in 1995. 

tewaterlating
De voorbereidingen voor de tewaterlating hebben jarenlang de gemoe-
deren beziggehouden. Vooral de wijze waarop deze tewaterlating zou
moeten plaatsvinden is onderwerp geweest van uitgebreide studies.
Toen eenmaal de opmerkelijke beslissing was genomen om het schip
geheel op de wal af te bouwen, kwam ook de tewaterlating in een
ander daglicht te staan. Het schip zou in compleet afgebouwde staat
nooit op de gebruikelijke manier, dus van een helling af, het water
kunnen worden ingebracht. Grote transportwagens, van het soort
waarmee booreilanden en dergelijke worden vervoerd, kwamen er
aan te pas om het schip eerst naar een ponton voor de wal te rijden.
Dit ponton is in een dok in Amsterdam afgezonken, waarna het schip
werd teruggesleept naar Lelystad.

Deze operatie heeft in april 1995 plaats gehad. Op 7 april van dat
jaar heeft Koningin Beatrix het schip officieel ‘batavia’ gedoopt. Dit
dopen gebeurde met water uit de Indische Oceaan, dat was getapt
vlak bij de plaats waar de oorspronkelijke Batavia in 1629 zo jam-
merlijk verging.

De Batavia ligt nu met ruim 220 ton ballast aan boord afgemeerd aan
een steiger voor de wal en is daar dagelijks in haar natuurlijk element
te bezichtigen.
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→↑ De Batavia in aanbouw, zomer

1990. Het schip staat al helemaal in

de spanten; de masten zijn nog niet

geplaatst. (Cathérine Noury)

→↓ Tijdens de tewaterlating werd

de Batavia van de bouwplaats op

grote transportwagens naar een

gereedliggend ponton gereden. Dit

spectaculaire onderdeel van de

tewaterlating trok uiteraard veel

bekijks. (Axipress)
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reis naar australië 
Een schip bouw je om er mee te kunnen varen. Dit geldt ook voor de
Batavia, die niet in de eerste plaats als museumschip is bedoeld, maar
als bouw- én zeilexperiment. Toch duurde het nog tot oktober 2000
voordat de Batavia daadwerkelijk op eigen kiel kon gaan zeilen. Daar
ging eerst wel een grote reis naar Australië aan vooraf. In 1998 kwamen
de Bataviawerf en een Australische organisatie overeen om de Batavia
een reis naar Australië te laten maken. In 2000 vonden de Olympische
Spelen plaats in Sydney en de aanwezigheid van de Batavia zou aan
de stad Sydney een extra attractie toevoegen en bovendien de historische
verbondenheid van Nederland met Australië beklemtonen. Met behulp
van enkele sponsors werd dit project gerealiseerd.

↑ De Batavia onder vol tuig vuurt

een kanonschot af tijdens de intocht

in Sydney. (Jaap Roskam)

↓ In oktober 2000 maakte de Batavia

meerdere zeiltochten vanuit Sydney.

Tijdens één van die tochten stak

plotseling een stevige wind op. In

allerijl moesten de zeilen gestreken

worden. Dit gebeurt door de ra’s,

waaraan de zeilen hangen, te laten

zakken. Daarna worden de zeilen

ingenomen en op de marsen gebor-

gen. Dit was de gangbare praktijk in

de 17de eeuw en dus ook op de

Batavia. (Jaap Roskam)

↓ De Batavia in Sydney. De galjoens-

leeuw neemt het beroemde Sydney

Opera House minzaam in ogen-

schouw. (Jaap Roskam)



de Batavia zich zeer goed op de oceaan, waarmee het definitieve
bewijs werd geleverd dat deze authentiek gebouwde replica ook
inderdaad kon zeilen. In april 2001 verliet de Batavia Sydney om,
alweer per dokschip, de thuisreis via het Suezkanaal te aanvaarden.
In juni 2001 was de thuiskomst in Lelystad een feit en nam het schip
haar vertrouwde plek aan de steiger bij de Bataviawerf weer in. Of
het schip in de komende jaren nogmaals zeiltochten zal ondernemen,
hangt van verschillende, waaronder ook financiële, factoren af.

de bataviawerf: gebouwd op historische grond
De Bataviawerf bestaat feitelijk sinds 1985, toen scheepsbouwmees-
ter Willem Vos een terrein toegewezen kreeg aan de Oostvaardersdijk
bij het Markermeer. De omgeving van de werf lijkt op het eerste
gezicht weinig gemeen te hebben met andere cultuurhistorische
attracties zoals oude haventjes of pittoreske stadsgezichten. Te mid-
den van de strakke lijnen van de nieuwe provincie Flevoland zijn die
immers nergens te bekennen. Toch bevinden we ons hier letterlijk op
historische gronden. De bodem van de voormalige Zuiderzee bevat
immers de overblijfselen van vele honderden schepen die in de loop der
eeuwen zijn vergaan op de ruwe binnenzee die de Zuiderzee ooit was. 

Wanneer we door de polder reizen zijn die wrakken hier en daar her-
kenbaar, als kleine bulten in het meestal zo vlakke landschap. De plaats
waar nu de werf ligt heette vóór de drooglegging het Oostvaardersdiep,
omdat de grote zeegaande schepen deze plek in de Zuiderzee op weg
naar verre bestemmingen passeerden. In deze maritiem-historische
omgeving heeft de Bataviawerf de traditie van de ambachtelijke
scheepsbouw nieuw leven ingeblazen. Sinds haar ontstaan heeft de
werf zich ontwikkeld tot een belangrijke publieksattractie. Tot nu toe
hebben bijna drie miljoen mensen de werf bij Lelystad bezocht om
zich te vergapen aan het vakmanschap waarmee de Batavia is
gebouwd. 

Maar de Bataviawerf is meer dan alleen het schip Batavia! Er zijn de
verschillende werkplaatsen waar ambachtelijke activiteiten plaatsvinden,
zoals het beeldsnijderstaelier, de tuigerij en de zeilzolder. Door de
samenwerking met het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onder-
waterArcheologie (NISA) is tevens het Nationaal Scheepshistorisch
Centrum ontstaan. Dit centrum omvat vooralsnog het Beurtvaarders-
paviljoen en het gebouw van het NISA. Hier wordt een presentatie
gegeven van scheepsarcheologie in Flevoland en Nederland.
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In september 1999 verliet de Batavia haar ligplaats in Lelystad voor
een anderhalf jaar durend avontuur. De reis naar Sydney vond plaats
in een z.g. dokschip en duurde ongeveer 50 dagen. Tussen december
1999 en februari 2001 was de Batavia een veelbezochte attractie in
Sydney. Met name tijdens de Olypische Spelen hebben vele tienduizen-
den kennis gemaakt met dit bijzondere schip dat in het centrum van
Sydney, in Darling Harbour nabij het Australian National Maritime
Museum lag afgemeerd.

Een absoluut hoogtepunt vormden de zeiltochten die in oktober 2000
plaatsvonden op de Stille Oceaan. Na een voorbereiding van enkele
maanden, waarbij de ballast verdubbeld werd en talloze tests en proce-
dures moesten worden doorlopen, gaven de autoriteiten uiteindelijk
een bewijs van zeewaardigheid af. Met de hulp van sleepboten werd de
Batavia eerst buitengaats gebracht buiten de ‘Heads’. 

De zeilen werden uitgehangen, de wind deed ze bollen en op 4 oktober
2000, exact vijftien jaar na de kiellegging, maakte de Batavia haar eer-
ste zelfstandige zeiltocht. Na deze eerste tocht volgden nog enkele,
ook met passagiers. Onder verschillende weersomstandigheden gedroeg
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↑ De Batavia, kalm onder zeil op de

Stille Oceaan; 4 oktober 2000.

(Jaap Roskam)


